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Reuniao de negociacao com a

Associacao Sindical dos Trabalhadores dos Servicos Prisionais

Aos 27 dias do mes de Outubro de 2010, pelas 17h00, compareceram no Salao Nobre
do Ministerio da Justica, em representacao da Associacao Sindical dos Trabalhadores
dos Servicos Prisionais (ASTSP), os respectivos Presidents Vice-Presidente e

Tesoureiro bem como, em representacao do Senhor Ministro da Justica, os Senhores
Secretario de Estado da Justica e da Modernizacao Judiciaria (SEJMJ), Chefe do
Gabinete do Senhor Ministro da Justica e adjuntas dos respectivos Gabinetes, a fim de
se proceder a reuniao de negociacao, nos termos da Lei n.e 23/98, de 26 de Maio:

a) Do projecto de Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos servicos

sociais do Ministerio da Justica, transferindo-o para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 com
particular relevancia em materia remuneratoria, em especial os artigos 17.5,

18.e, 19.e, 31.e e 32.e.

Senhor SEJMJ questionou da possibilidade de se encerrar a negociacao do projecto

de transferencia do subsistema de saude para a ADSE, cuja apresentacao e discussao

foi iniciada na reuniao de 15 de Outubro de 2010, atendendo a que foi entretanto

prevista na nova versao a adopcao de medidas de salvaguarda das preocupacoes que
haviam sido apontadas. Tais medidas visam assegurar que a transferencia de

responsabilidades quanto a prestacao de cuidados medicos ocorra sem interrupcao, no

quadro do sistema de benefi'cios da ADSE.

Destacou ainda a importancia de se criar urn observatorio da transicao enquanto
forma organizada de deteccao e comunicacao de probiemas a ADSE, processo que o
Ministerio da Justica esta a concertar com todas as entidades representativas dos

funcionarios do Ministerio a fim de minimizar o risco de transicao trepidante.

A ASTSP manifestou a sua preocupacao sobretudo quanto aos associados reformados

e doentes crdnicos e transmitira aos seus associados a importancia da criacao deste

canal de comunicacao para o caso de ser necessario reportar irregularidades.

O Senhor SEJMJ sublinhou que os efeitos nefastos temidos serao evitados pela

legislacao que enquadrara a fusao da Direccao-Geral dos Servicos Prisionais com a

Direccao-Geral da Reinsercao Social, estando a mesma a ser preparada de forma

cuidadosa.
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Dada por encerrada a negociacao do projecto de diploma de transferencia do
subsistema de saude para a ADSE, o Senhor SEJMJ solicitou o envio de contributos
para a criacao da estrutura de monitorizacao.

Procedeu-se de seguida a discussao das normas da Proposta de Lei do Orcamento do
Estado para 2011 com particular relevancia em materia remuneratoria, iniciada na
reuniao de 15 de Outubro de 2010, sendo a ASTSP contraria a reducao remuneratoria
tal como vem proposta no articulado do Orcamento do Estado, que penaliza sobretudo
os funcionarios publicos.

Senhor SEJMJ registou a discordancia e deu por conclui'da a reuniao, reafirmando o
compromisso de se promover a discussao dos problemas que afectam os
trabalhadores dos servicos prisionais e das questoes apresentadas em mesas proprias

a constituir, ate porque em contexto de fusao da Direccao-Geral dos Servicos Prisionais

com a Direccao-Geral da Reinser^ao Social havera uma oportunidade para os

solucionar.

Em 27 de Outubro de 2010,

Pela Associacao Sindical dos pelo Ministerio da Justice,

Trabalhadores dos Servicos Prisionais, O Secretario de Estado da Justica e da

O Dirigente Nacional, Modern izacao Judiciaria,

Paulo Jorge da Silva Teixeira Jose Magalhaes


